Case study

Digitale leerlingdossiers met DMS Xtendis bij SOMA College

Met 20 uitsluitend op de infra gerichte vakopleidingen is het
SOMA College de grootste infra vakschool van Nederland. In
Harderwijk begeleiden circa 90 medewerkers jaarlijks zo’n
1200 deelnemers bij de start van hun carrière als vakman in
de infra.
Leren in de praktijk staat bij het SOMA College centraal. Dit betekent praktijklessen met moderne
machines op het uitgebreide oefenterrein en op simulatoren. Practicumlessen in de werkplaatsen en
beroepspraktijkvorming (in dienst of met stages) bij erkende leerbedrijven in de infra. Naast praktijk
krijgen deelnemers ook theoretische vakken (Nederlands, Engels, Duits en Rekenen en
ondernemerschap). Hierdoor ontstaat een verantwoord en stevig fundament waarmee deelnemers
bij ieder infrabedrijf aan de slag kunnen. Ook buiten Nederland.

Digitalisering documentbeheer
SOMA College is een state of the art instelling. De hoge eisen die worden gesteld aan de
onderwijsmiddelen zijn ook van toepassing op de proces ondersteunende oplossingen. Om die
reden nam SOMA het besluit om haar documentbeheer te digitaliseren met Xtendis Online.
Xtendis Online is het Cloud document management systeem van Expansion.
SOMA gebruikt de oplossing initieel voor de volgende documentstromen:
1. Intake
2. Inschrijving
3. Examinering.
Alle studentendossiers zijn volledig gedigitaliseerd. In één dossier staan alle relevante inschrijvingsen examendocumenten overzichtelijk bij elkaar. Per document worden verschillende
bewaartermijnen gehanteerd. Op deze wijze kan het SOMA volledig voldoen aan de in het kader van
de AVG gestelde regelgeving.
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Xtendis gekoppeld aan Magister

Voor Xtendis Online is een standaard koppeling beschikbaar met Magister, het onderwijssysteem
van Schoolmaster. De functionaliteit van deze koppeling is globaal als volgt:
Magister genereert documenten voorzien van een barcode.
De documenten worden fysiek verzonden naar deelnemers en/of ouders en komen
ondertekend en ingevuld retour.
De fysieke documenten worden gescand en automatisch door Xtendis geïmporteerd en op
basis van de barcode van zoeksleutels voorzien en vastgelegd.
Documenten die per e-mail binnenkomen worden via een e-mailimportproces door Xtendis
verwerkt.
Zodra een nieuw document in Xtendis is opgeslagen wordt via een webservice een bericht
gestuurd naar Magister dat dit document is aangekomen. De informatie uit de barcode
inclusief uniek documentnummer worden met dit bericht aan Magister doorgegeven.
Vanaf dit moment kan Magister gegevens opvragen vanuit Xtendis via een webservice call.
De documenten zijn als voorkomens binnen Magister zichtbaar waardoor een
volledigheidscontrole kan plaatsvinden.

De inzet van Xtendis Online biedt SOMA veel voordelen:

Tijdsbesparing: het verwerken en terugvinden van documenten kost bijna geen tijd meer.
Kwaliteit: alle documenten zijn veilig vastgelegd en beschermd tegen verlies en
ongeautoriseerde toegang.
Toegankelijk: ieder document is zijn voor geautoriseerde medewerkers nu direct voor
raadpleging beschikbaar, ongeacht de locatie waarop ze zich bevinden.
Automatische volledigheidscontrole: door de integratie met Magister wordt volledig
automatisch zichtbaar binnen welke dossiers documenten ontbreken.

Expansion B.V. - Eendrachtsweg 38, 3012 LC Rotterdam

010-4332306 - www.expansion.nl - info@expansion.nl

Case study

Digitale leerlingdossiers met DMS Xtendis bij SOMA College

SOMA kan de inzet van Xtendis relatief eenvoudig verbreden, bijvoorbeeld door het toevoegen van
de volgende documentstromen:
Woningvoorzieningen
Financieel-administratief
Bestuurlijk
Personeel
Xtendis is een onafhankelijk document management platform en kan dus ook heel goed worden
ingezet voor documenten die geen relatie hebben met Magister.
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